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El Col·legi d’Arquitectes de Girona i la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Formació organitzen un curs dedicat a la relació 
entre la sostenibilitat i l’arquitectura 

 

El Curs d’Especialització en Arquitectura i Sostenibilitat, organitzat per la Demarcació de Girona 
del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, 
comença demà dimarts 19 d’octubre a les 17 hores i acabarà el proper dijous 11 de novembre 
de 2004. En el decurs de les 12 sessions, coordinades per Jaume Avellaneda i Díaz-Grande, 
arquitecte i catedràtic del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), i Albert Cuchí i Burgos, arquitecte i professor titular del 
Departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC, es pretén aportar un quadre 
comprensible de la relació entre arquitectura i sostenibilitat que permeti discriminar quins 
aspectes són rellevants, i des de quina perspectiva cal abordar-los i, alhora, presentar els 
coneixements i recursos que cal disposar per a una pràctica professional coherent. 
 
La demanda de sostenibilitat s’ha traduït, per als tècnics de l’arquitectura, en un seguit de 
demandes inconnexes, el valor i la profunditat de les quals ens és desconegut i no permet 
elaborar una postura professional solvent des de la qual respondre. Energies netes, materials 
renovables, gestió de l’aigua, reciclatge, estalvi energètic, etc. són conceptes que es tradueixen 
en demandes concretes que cal saber enquadrar en un marc que permeti conèixer la 
importància de cadascuna en cada cas concret, i la formulació d’una resposta adient. Per fer-ho 
ens cal disposar d’un concepte clar i aplicable de la relació entre arquitectura i sostenibilitat. 
 
Les sessions tècniques del curs es complementaran amb presentacions de productes relacionats 
amb la construcció sostenible (aïllaments, reciclatge d’aigua, tancaments metàl· lics amb pont 
tèrmic, panells solars tèrmics i fotovoltaics) i amb una jornada dedicada a l’aplicació pràctica del 
Segell Verd en el projecte arquitectònic.  
 
Podeu consultar el programa detallat a:  
http://www.coac.net/Girona/2004/sostenibilitat/programa.pdf 
 
Recordeu que... 
CURS d’especialització en Arquitectura i Sostenibilitat 
Del 19 d’octubre a l’11 de novembre de 2004 
Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del CoAC excepte la jornada del 26 d’octubre que tindrà lloc a 
la Seu de la Fundació UdG:Innovació i Formació (Pl. Jordi de St. Jordi, 1 – Girona) 
Organitza l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert de la Demarcació de Girona del CoAC i la 
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. 
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